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چکیده

سیر و سلوک را میتوان مهمترین رکن عرفان و وجه ممیز ة آن از دیگزر

نظامهای معرفتی دانست .برایناساس ،این موضوع همواره در کانون توجه
اهل عرفان و تصوف قرار داشته است و به همین دلیزل ،بخز

ب رگزی از

متون عرفانی ،به تبیین چگونگی سیر و سلوک اختصاص یافته است.

وجود طرحهای متنوع و متعدد دربارة مراحل و منازل سلوک ،نشاندهندة

وجود سنتها ،مشربها ،نظامهای تربیتی و تجارب عرفانی گونزاگون در

عرفان اسالمی است؛ بنابراین ،بررسی و تحلیزل مبزانی نظزری و بنیزانهزای

فکززری عرفززا دربززارة سززیر اسززتکمالی ،نقزز
موضوعات مذکور دارد.

بسززیار مهمززی در شززناخت

ع ی بزن محمزد نسزیی بزهعنزوان عزارفی مبتکزر و نزوآور در موضزوعات

خداشناختی ،هستیشناختی و انسانشناختی ،دیدگاههای مهمی دربارة سیر

1
2
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و سلوک بیان کرده است .ایزن مقالزه ،دیزدگاههزای مزذکور را بررسزی و

تحلیل کزرده و از خزالل آنهزا ،بنیزانهزای فکزری نسزیی را دربزارة سزیر
استکمالی تبیین ساخته است.

اگرچه نسیی طرحهای متعددی از سلوک به دست داده اسزت ،همزة ایزن
طرحها بر دو رکن استوار اسزت .1 :توجزه بزه درون سزال  .2 ،توجزه بزه

بیرون سال  .عالوهبرآن ،در طرحهای وی« ،بهفعلرساندن بالقوهها» برای

رسیدن به کمال اهمیت ویژهای دارد.

واژههای کلیددی :عرفزان اسزالمی ،سزیر اسزتکمالی ،سزیر و سزلوک،
طریقت ،ع ی نسیی.

مقدمه

مهمترین تیاوت عرفان با دیگر نظامهای معرفتی در آن است که الگزویی عملزی بزرای سزیر

استکمالی به دست میدهد .برهمیناساس ،میتوان سیر و سلوک را از ارکان اصزلی عرفزان
دانست .عارف بهواسطة سلوک از دیگران ممتاز میشزود و هزم از طریزل سزلوک و عمزل،
بین

و مرتبة خوی

را ارتقا میدهد .درواقع ،نحوة شکلگیری و تعامل قزوة نظزری و قزوة

عملی در عارف متمای از دیگران است .عارف از طریل معاملههای عرفانی قوة عملی خزود
را تقویت میکند و با تقویزت قزوة عملزی ،قزوة نظزری و بیزن

وی نیز قزوت مزییابزد .بزا

قویشدن قوة نظری ،قوة عملی نی ارتقا پیدا میکند و این رابطزة دوسزویه بزه همزین شزکل
ادامه مییابد (ن

 :میرباقریفرد.)72 -71 :1389 ،

بهدلیل اهمیت سلوک است که عمدة تألییات عرفانی و آرای مشایخ ،بزه موضزوعات و
مباحث مربوط به سلوک اختصاص یافته است .همزانگونزه کزه عرفزا سزیر و سزلوک را در
کانون توجه خوی

قرار دادهاند و زوایا و ابعاد گوناگون آن را شزرح کزردهانزد ،ضزروری

است در پژوه های عرفانی نی به اهمیت موضوع سلوک توجه شود و عالوهبر بیان وجزوه
گوناگون آن ،منظومة فکری و قوة نظری عرفا در این زمینه نی بزهدقزت تبیزین شزود .از ایزن
طریل میتوان به شناخت و تحلیل سنتها و مشربهای عرفانی ،نظامهای تعلیم و تربیت در
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عرفان اسالمی و تجارب عرفانی عرفا دست یافت .برایناسزاس ،ضزروری اسزت تببزین قزوة
نظری هر عارف دربارة سیر استکمالی انجام گیرد تا راه برای بررسزی و تحلیزل موضزوعات
مذکور هموار شود.
ع ی بن محمزد نسزیی ،از مشزایخ سزدة هیزتم هجزری اسزت کزه از طریزل اسزتاد خزود
سعدالدین حمویه با مبانی هردو سنت عرفانی آشنایی کامل داشزته و در آازار نسزبتا پرشزمار
خوی  ،دیدگاههای متعدد و متنوعی دربارة موضوعات عرفانی مطرح کرده است .عالوهبر
آنکه نسیی دربارة خداشناسی ،هستیشناسی و انسانشناسی ،آرای مبتکرانه و جدیدی ارائزه
کرده ،بهدلیل اشزراف

بزر نظریزههزای فزر و نحزل مختلز

کوشیده است این نظریهها را در آاار خوی

دربزارة موضزوعات مزذکور،

نقل و نقد کند.

آرای ع ی نسیی دربارة سلوک نی اهمیت ویژهای دارد .وی طرحهای متنزوعی از سزیر
استکمالی به دست داده که بعضی از آنها مبتکرانه و نوآورانزه بزهشزمار مزیرونزد .در ایزن
مقاله ،دیدگاههای وی دربارة سلوک بررسی و تحلیل و بنیانهزای فکزری وی دربزارة سزیر
استکمالی تبیین میشود.
پیشینة پژوهش

سلوک عرفانی را میتوان مهمترین موضوع در منظومة فکری اهل معرفت دانست ،بر همین

اساس ،تقریبا همة آنها یا مراحل و منازل سزلوک را بزهصزورت نظزاممنزد و منسزجم تبیزین
کردهاند ،یا نکتهای در باب تقدم و تأخر و چگونگی منازل سلوک بیزان داشزتهانزد .بزهرغزم
آنکه سیر و سلوک چنین اهمیتی در عرفان اسالمی دارد ،هنوز پژوهشی جامع برای بررسزی
و تحلیل آرای عارفان دربارة سلوک عرفانی انتشار نیافته است .مهمترین پزژوه هزایی کزه
بهصورت منسجم دربارة سلوک عرفانی انتشار یافته ،شامل موارد زیر است:

دهباشی و میرباقریفرد ( )1386در تاریخ تصوف ( )1ضمن نقل مهمترین دیزدگاههزای

عرفانی تا سدة هیتم هجری قمری دربارة طزرحهزای سزلوک برمبنزای متزون مهزم عرفزانی،
طرحی هشتمن لی از سیر و سلوک ارائه کردند.
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مؤل

یثربی ( )1389در عرفان عملی ،طرحزی کلزی از مراحزل سزلوک بزه دسزت داده اسزت.
در این اار ،بدون توجه به سنتها و مشربهای متعدد و متنزوع عرفزان اسزالمی ،ایزن
1

طرح را به دست داده است.

شرییی ( )1392با نگاشتن مقالزة «چرایزی اخزتالف عارفزان در تعزداد و ترتیزب مقامزات
سلوکی» اابات کرد که دلیل تنوع و تعدد مقامات سلوک ،سزلیقهای یزا ووقزیبزودن سزیر و
سلوک نیست؛ بلکه اقتضای علم عرفان چنین است.
سیدان ( )1393در مقالة «مبانی نظری مراحل سیر و سلوک در مشرب االرواح روزبهزان
بقلی» مبانی نظری روزبهان را دربارة مراحل سلوک تحلیل کرد.
نگارنده نی در مقالهای با عنوان «طرح سلوک در مصیبتنامة عطزار نیشزابوری» ()1394
بر مبنای مصیبتنامه ،آرای عطار را دربارة منازل و مراحل سیر و سلوک تبیین کرد.
در زمینة آرای نسیی درمورد سیر و سلوک نی تنها ی

مقاله به زبزان انگلیسزی بزه قلزم

نگارنده انتشار یافته است:

Journey and Progression in the View of Aziz Nasafi, 2013

در این مقاله ،تعرییی از سزلوک و برخزی از مهزمتزرین روشهزای سزلوک در دیزدگاه
نسیی ارائه شده است؛ بنابراین ،موضوع مقالة مذکور بهکلی متیاوت با مقالة حاضر است.
آشکار است که پژوه هایی منسجم و روشمند مورد نیاز است تزا منظومزة فکزری هزر

عارف دربارة سیر و سلوک تبیین شزود و بعزد از آن ،تصزویری کلزی از سزیر و سزلوک در
عرفان اسالمی به دست داده شود که در آن ،آرای اهل معرفت و دیزدگاههزای هزر سزنت و
مشرب عرفانی دربارة سیر استکمالی بهدقت و بهدرستی بیان شود.
 .1سیر استکمالی

سیر و سلوک ،برای طلب معرفت و رسیدن به کمال صورت میگیرد و هدف هر عزارفی از
گامنهادن در طریقت ،کسب کمال و معرفت است .در آرای مشایخ و آاار عرفزانی ،نکزات
متنوع و فراوانی در زمینة چگونگی سلوک آمده است ،اما ع یز نسزیی ،از جملزه عارفزانی
بود که موضوع سیر و سلوک را بسیار عمیل بررسی و تبیین کرد و عالوهبر طزرحهزایی کزه
درمورد منازل و مراحل سلوک به دست داد ،ماهیت سیر تکاملی و علت آن را نیز آشزکار
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ساخت .وی با استناد به آیة شرییة اُمَّ اِسْتَوی إِلَی اَلسَّماءِ وَ هِی دُخانٌ فَقالَ لَها وَ لِلْزأَرْ ِ اِئْتِیزا
طَوْعا أَوْ کرْها قالَتا أَتَینا طائِعِینَ (فصلت ،)11 /موجودات را مأمور به معراج میداند و معتقزد
است همة آنها از جمله عقول ،طبایع ،افالک ،انجزم ،عناصزر و موالیزد در حرکزت و سزیر
هستند تا به کمال خوی

برسند .البته در میان موجودات ،از حیث رسیدن به نهایت و غایزت

تیاوتی وجود دارد :طلب خدا فقز در انسزان اسزت و در سزایر موجزودات نیسزت (نسزیی،
1391ب .)208 -206 :برایناساس ،انسان برای رسیدن به معرفت و کمال باید سلوک پیشزه
کند تا خدا را بشناسد و ببیند .نسیی این موضوع را چنین تبیین کرده است:
«بدان که طلب خدای در هیچ فردی از افراد موجودات نیست .طلب خدای خاص
در انسان است ،از جهت آنکه انسان در اول ظالم جاهل است و طلب خدای نباشد
اال در ظزالم جاهززل و معرفزت خززدای در هزیچ فززردی از افزراد موجززودات نیسززت.
معرفت خدای خاص در آدمی است ،از جهت آنکه آدمی چون به کمال میرسد،
عادل عالم میشود و معرفت خدای نباشد اال در عادل عالم» (همان.)208 :

بدان جهت که علم و حکمت خدا بینهایت است ،سال

نی باید تا زنده است ،بکوشد

(نسیی .)139 :1386 ،درمورد رابطة «سلوک» و «کمال» در میان عارفزان دو دیزدگاه وجزود
دارد :گروهی معتقدند کمال پی

از سلوک ممکن است و برای اابات نظر خوی  ،برخزی

انبیا و مشایخ را مثال میزنند .بعضی دیگر بدان قائلاند کزه کمزال پزی

از سزلوک ممکزن

نیست و برای همة انبیا و اولیا کمزال را بعزد از سزلوک ممکزن مزیداننزد (نسزیی1391 ،ب:
 .)181ع ی نسیی در زمرة عارفان گروه دوم بهشمار مزیرود .وی معتقزد اسزت از آنجاکزه
سلوک عبارت است از ترقی و طلب کمال؛ پز

حتمزا کمزال بعزد از سزلوک امکزانپزذیر

است (همان.)177 :
برایناساس ،همة موجودات در پی رسیدن به نهایت و غایت خوی اند و به همین دلیل،
سیر استکمالی در پی

میگیرند .در این میان فق انسان است که بزرای رسزیدن بزه خزدا و

معرفت خدا به سیر و سلوک میپردازد.
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 .2چگونگی سیر و سلوک
 .1-2تعریف سلوک

چنانکه شیوة بیان نسیی است ،نخست آرای گروهها و مشربهای مختل
دیدگاههای تازة خزوی

موضوعات نقل میکند و سپ

فکری را دربزارة

را درمزورد مباحزث مزذکور بیزان

میسازد .سلوک در لغت بهمعنای رفتن است و در اصطالح به نزوعی ویزژه از رفزتن اطزال
میشود که ن د گروههای مختلز

معزانی متیزاوتی دارد .آرای سزه گزروه را در ایزن زمینزه

میتوان چنین دستهبندی کرد:
سلوک

اهل شریعت
اهل طریقت
اهل حقیقت

رفتن از جهل به علم (تحصیل)

رفتن از اخالق بد به اخالق نیک (مجاهده)
رفتن از هستی خود به هستی خدا (نیی و
اابات :نیی خود و اابات حل)

سالک
محصل
مجاهد
نافی و مثبت
(همان)172 -171 :

در همة تعابیر مذکور ،یعنی «تحصیل»« ،مجاهده» و «نیزی و اابزات» موضزوعی مشزترک
وجود دارد و آن «طلب» است و «طالب» نی نسبت به «محصل»« ،مجاهزد» و «نزافی و مثبزت»
شمول دارد .بر این مبناست کزه نسزیی سزلوک را «طلزب» و سزال

را «طالزب» مزیخوانزد

(همان).
ع ی نسیی ،سلوک را اب اری میداند که بهوسیلة آن ،مسلمانان از درجة عوام به درجزة
خواص میرسند .از منظر وی ،عوام مسلمانان بزه شز

چیز اعتقزاد دارنزد و بزدانهزا عمزل

میکنند .1 :ایمان به هستی و یگانگی خدا و نبوت انبیا .2 ،امتثال اوامزر .3 ،اجتنزاب نزواهی،
 .4توبه .5 ،کسب و  .6تقوی .کسی که میخواهد از این مرتبه فراتر رود و به جمزع خزواص
مسلمانان برسد ،ضروری است عمل خزواص را در پزی
«سلوک» نام دارد (نسیی.)144 :1386 ،

بگیزرد و ایزن عمزل از دیزدگاه او
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جایگاه سلوک در دیدگاه نسیی چنزدان مهزم اسزت کزه او سزلوک را یکزی از مراتزب
چهارگانة تصوف میدانزد .وی طرحزی چهارمرحلزهای از تصزوف بزه دسزت مزیدهزد کزه
مراحززل آن چنززینانززد .1 :ارادت .2 ،خززدمت .3 ،سززلوک و  .4صززحبت یززا ع لززت (نسززیی،
1391ب .)175 -174 :در مرحلة نخست ،طلب و اراده در وجود سال

پدید میآید و بعزد

از آن ضروری است پیری را بیابد و در خدمت او به سلوک مشزغول شزود .سزالکان بعزد از
سلوک دو دسته میشوند :دستهای که مظهر جمال و بس هستند و صزورت روحزانیانزد تزا
پایان عمر به صحبت مشغول میشوند و دستة دیگر که مظهر جالل و قبضاند در ع لزت بزه
سر میبرند (همان).
 .2-2مراحل سلوک

چنانکه پی تر وکر شد ،برخی دیدگاههای ع ی نسیی درمورد سزیر و سزلوک ،مبتکرانزه و
نوآورانه است .یکی از این دیدگاهها آن است که وی قائزل بزه من لزی خزاص بزرای شزروع
سلوک نیست .در دیدگاه وی ،از هر من لی میتوان سیر و سلوک را آغزاز کزرد و بزه خزدا
شرای سلوک را حیظ کند؛ زیزرا از هزر من لزی ،راهزی

رسید و فق کافی است که سال

برای رسیدن به خدا وجود دارد (نسیی1391 ،ب .)417 :وی سزالکان را در دو دسزته جزای
میدهد :ناقصان و واصالن .از نظر ناقصان ،منازل سلوک تقدم و تأخر دارند ،اما در دیزدگاه
واصالن ،تقدم و تأخری برای منازل سلوک وجود ندارد (همان.)185 :
اگرچه نسیی نظریات متنوع و متعددی درمورد مراحل و منزازل سزلوک بزه دسزت داده
است ،همة دیدگاههای وی در ایزن زمینزه ،بزر دو رکزن اسزتوار شزده اسزت؛ یعنزی در همزة
طرحهایی که وی از سلوک و مراحل آن ارائه کرده ،ظهور این دو رکزن بزهخزوبی آشزکار
است .این دو رکن یا دو ساحت عبارت است از:
 .1توجه به درون سال

؛

 .2توجه به بیرون سال

.

چنانکه بهتیصیل خواهد آمد ،نسیی همة موضوعات مربوط به سلوک را بر پایة ایزن دو
ساحت بیان میکند .در ساحت نخست یعنی درون سال

 ،محوریترین اندیشة نسزیی «بزه-
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فعلرساندن همة بالقوهها» است .این موضوع ،یعنی بهفعلرساندن همة ظرفیزتهزا -در آرای
هستیشناختی وی نی رکنی بسیار مهم بهشزمار مزیرود (رئیسزی و دیگزران )102 :1392 ،و
بهنظر میرسد این عنصر کلیدی ،در همة دیدگاههای عرفانی وی مؤار بوده است.
از دیگر سو در آرای نسیی میتوان سه مرحلة کلی برای سلوک را درنظر گرفزت .ایزن
سه مرحله بهترتیب عبارت است از .1 :مقزدمات سزلوک .2 ،منزازل و مراحزل سزلوک و .3
غایت و نهایت سلوک.
 .1-2-2مقدمات سلوک
پی

از آنکه طالب حل پای در راه بگذارد و سلوک پیشزه کنزد ،ضزروری اسزت مقزدماتی

برای سیر روحانی خوی

فراهم آورد .چنانکه پی تر گیته شد ،دیدگاههای نسزیی دربزارة
و برون وی شکل گرفتزه اسزت .بزر پایزة ایزن دو

سلوک ،بر محور دو ساحت درون سال

ساحت ،مقدمات سلوک نی بر دو رکن استوار شدهانزد .1 :نیزت سزال
رکن نخست ،به درون سال

و  .2مرشزد و پیزر.

تعلل دارد و رکن دوم در بیرون وی عمل میکند.

نسیی نگاهی نوآورانه به موضوع نیت سال
طلب خدا ،طلب طهارت و اخال نی

دارد .وی معتقد است که نیت سال

 ،طلب علم و معرفت یا طلب کش

نباید

اسزرار و ظهزور

انوار باشد؛ بلکه او باید بزرای بزهفعزلرسزاندن همزة ظرفیزتهزای  ،گزام در مسزیر سزلوک
بگذارد .برایناساس ،نیت سال

بایزد «ظهزور تمزام مراتزب خزوی » باشزد (نسزیی:1386 ،

.)139 -138
عالوهبر نیت ،معرفت چهار چی برای سلوک ضزروری اسزت :معرفزت مقصزد ،معرفزت
رونده به مقصد ،معرفت راه به مقصد و معرفت هادی (همان .)142 :چنانکزه آشزکار اسزت،
این چهار محور نی در ساحت درون سال

مطرح هستند.

چنانکه در آرای دیگر مشایخ عرفان و تصوف پیر ،مرشزد یزا ولزی از مهزمتزرین ارکزان
سلوک محسوب می شود ،در دیدگاه ع ی نسیی نی یکی از اساسیترین محورهای سلوک
همین موضوع است .وی نخستین شرط سلوک را یافتن مرشزد ،پیزر یزا انسزان دانزا مزیدانزد
(نسیی1391 ،ال  .)251 :درواقع ،نسیی قائل به آن اسزت کزه سزال

را دو نزور راهنمزایی
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میکنند :نوری در درون که همان عقل است و نوری در بیرون که همان پیر اسزت و نسزیی
از آن به انسان دانا تعبیر میکند .آن ک

که از نور درون بهرهمند باشد ،میتواند نور بیرون

را درک کند ،اما کسی که نور عقل نداشته باشد ،انسان دانا را نی درنمییابد (همزان-251 :
.)252
وجود پیر در مسیر سلوک ،چندان مهم و ضروری است کزه نسزیی «ارکزان سزلوک» را
بهتمامی بر پایة این موضوع استوار ساخته است .نسیی سلوک را دارای ش

رکن مزیدانزد

که همة آنها بر محور تبعیت کامل از هزادی و مرشزد شزکل گرفتزهانزد .ایزن ارکزان بزدین
شرحاند .1 :هادی .2 ،ارادت و محبت با هادی .3 ،فرمزانبرداری از هزادی در همزة کارهزای
اعتقادی و عملی و ترک تقلید پدر و مادر .4 ،ترک رأی و اندیشة خود .5 ،تزرک اعتزرا
و انکار بر گیت و فعل هادی و  .6ابات و دوام بر شرای و ارکزان سزلوک (نسزیی:1386 ،
.)145 -144
مرید باید شرایطی داشته باشد و چنانکه گیته شد ،بنیان آرای نسزیی دربزارة سزلوک بزر
دو محور درون و برون قرار گرفته است .برایناساس ،وی شرای مریزد را نیز چنزین تبیزین
کرده است:
 .1تجرید به اندرون و بیرون :یعنی هر چی ی غیر از پیر فراموش کند.
 .2فرمانبرداری به اندرون و بیرون :یعنزی در کز

پیزر ماننزد مزردهای در دسزتان

غسال باشد.
 .3ترک اعترا
نی

به اندرون و بیرون :یعنزی اقزوال و افعزال شزیخ را نیز

ببینزد و

بداند.

 .4ابات به اندرون و بیرون :یعنی برای انجام سزه محزور مزذکور اابزتقزدم باشزد
(نسیی1391 ،ب.)182 :
دلیل آنکه وجود پیر به این می ان توصیه شده و این چنین در کانون توجزه قزرار گرفتزه،
آن است که شناخت طاعت و معصیت و نی

و بد در مراحل مختل

سلوک بسیار مهزم و

بسیار دشوار است .چنانکه گیته اند :حسنات األبرار سزیاات المقزربین (نسزیی)152 :1386 ،؛
بنابراین ،ضروری است که همیشه مرید در خدمت پیر باشد و از راهنمایی وی بهره بگیرد تا
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در همة مراحل سلوک از عقبههای دشوار نجات یابد و به کمال ن دی

شود .برایناسزاس،

بدون صحبتداشتن با انسان دانا رسیدن به مقصد ممکن نیست (نسزیی.)221 -220 :1352 ،
نسیی اهمیت وجود پیر را چنین تبیین کرده است:
«اگر سالکی ی

روز بلکه ی

ساعت به صحبت رسد و مسزتعد باشزد و شایسزتة

صحبت دانا باشد ،بهتر از آن باشد که صزد سزال بلکزه هز ار سزال بزه ریاضزات و
مجاهدات مشغول بود ،بیصحبت دانا کما فزی قولزه تعزالی وَ إِنَّ یوْمزا عِنْزدَ رَبز
کأَلْ ِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ .امکان ندارد که کسزی بزیصزحبت دانزا بزه مقصزد رسزد و
مقصود حاصل کند ،اگرچه مستعد باشد و اگرچه به ریاضات و مجاهدات مشغول
بود ،اال ما شاء اللّه که خدای -تعالی -به فضل و کرم خود نظری به بنده کنزد و او
را بی استاد و شیخ راه بنماید» (همان221 :؛ نسیی1391 ،ال .)252 :

 .2-2-2طرحهای سلوک

مشایخ عرفان و تصوف دربارة مراحل و منازل سلوک ،آرای متنوعی مطرح کردهاند 2.ایزن

اختالف دیدگاهها ناشی از آن است که هری

از عرفا برمبنای تجزارب شخصزی و مشزرب

عرفانی خوی

مسیر سلوک را تبیین کردهاند .برهمیناساس ،چنانکه طریل کمال و مراحزل

آن برای هرک

متیاوت است ،دیدگاههایی که دربزارة سزیر و سزلوک ارائزه مزیشزود نیز

متیاوت و گوناگون است.
نسیی نی از این قاعده برکنار نیست و نظریههای ویزژهای دربزارة سزلوک و مراحزل آن
مطرح ساخته است .او نی مانند برخی دیگر از عرفا از جمله عطار ،خواجه عبداهلل انصاری و
روزبهان بقلی ،در آاار گوناگون خوی

طرحهای مختلیی از سلوک به دست داده است.

بهطورکلی ،از دیدگاه نسیی طیکردن مسیر کمال از طریل دو عامل میسر است .1 :رفع
حجابها و  .2کسب مقامها.
حجاب یا «بت» عبارت است از هر چی ی که سال
دفع کند و از پی

در مسیر کمال بایزد آن را از خزود

پا بردارد .مقام نی هر چی ی است که باید در سیر استکمالی کسب شزود

و بر آن پافشاری شود (نسیی)146 :1386 ،؛ بنابراین ،برخاسزتن حجزابهزا و شکسزتهشزدن
بتها مقدمة رسیدن به مقامات و طیکردن سزیر اسزتکمالی اسزت .چهزار حجزاب اصزلی و
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چهار مقام اصلی وجود دارد که بنیاد سایر حجابها و مقامات بر آنها نهاده شده است .این
حجابها و مقامها بدین شرحاند:
حجابها :دوستی مال ،دوستی جاه ،تقلید پدر و مادر و معصیت .مقدا هدا :اقزوال نیز
افعال نی

 ،اخال نی

،

و معارف (همان) .البته اصل و پایة همة مقامات معرفزت خداسزت؛
باید در پی کسب معرفزت باشزد

یعنی بنای مقامات بر معرفت حل نهاده شده است و سال

تا همة مقامات و منازل غیر از اخال را در زیر قدم آورد (همان.)335 :
برخاستن چهار

حاصلکردن چهار

حجاب

مقام

رسیدن به کمال

چنانکه گیته شد ،بنیاد همة طرحهای نسیی درمورد سیر و سلوک را مزیتزوان دو رکزن
یا دو ساحت دانست .1 :درون سال

و  .2بیرون سال

.

برای مثال ،نسیی سه ساختار و مسیر برای رسیدن به هدف بیان کرده است:
ال ) در نخستین ساختار شیوههای دستیابی به مقصزود را سزه دسزته برشزمرده اسزت.1 :
تحصززیل و تکززرار .2 ،مجاهززده و اوکززار و  .3اول تحصززیل و تکززرار بعززد مجاهززده و اوکززار
(نسیی1391 ،ب .)172 :در اولین راه ،سال
چی ی حاصل کند و در دومین روش ،کوش

بر پایة توجزه بزه بیزرون در پزی آن اسزت کزه
سال

مقصور بر مجاهزده و صزیقلیسزاختن

درون است .نسیی خود شیوة سوم را وافی به مقصود میداند .از نظر نسزیی ،طریزل صزحی
آن است که سال

نخست از طریل ریاضات و مجاهدات ،ظزاهر خزوی

را پزاک کنزد تزا

بعزد از آن درون وی پزاک و صزافی شزود و بزدینطریزل ،درون او قابزل نزور شزود و انزوار
حقیقت از عالم غیب بر آن بتابند (نسیی141 -139 ،120 :1386 ،؛ نسیی1391 ،ب.)185 :
ب) از سوی دیگر ،وی کسب علم و معرفت را از دو طریل میسر مزیدانزد .1 :از درون
سال

و از طریل بهفعلرساندن بالقوهها و  .2از بیرون سال

مالزمت بر اقوال و افعال نی

(نسیی.)143 -142 :1386 ،

بهوسیلة پزاکسزاختن ظزاهر و
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ج) سومین ساختاری که نسیی برای رسیدن به کمال ارائه مزیکنزد نیز بزر همزین مبزانی
استوار است .وی دو طریل برای سیر استکمالی برمیشمرد .1 :آنکه سزال

هزر روز چیز ی

بیاموزد و  .2هر روز چی ی را فراموش کند .وی خود این سزاختار را کزه بزر پایزة توجزه بزه
درون و بیرون شکل گرفته چنین تبیین کرده است:
«بدان که سلوک بر دو نوع است :یکی به طریل تحصیل و تکزرار اسزت و ایزنهزا
سالکان کوی شریعتاند و یکی به طریل ریاضت و اوکار است و ایزنهزا سزالکان
کوی طریقتاند .یکی سال

آن است که هر روز چی ی گیرد و یکی سزال

است که هر روز چی ی فراموش کند .در ی
چی ی از کاغذ سپید سیاه کند و در ی

آن

طریل ،وظییه آن است کزه هزر روز

طریل ورد آن است که هر روز چیز ی از

دل سیاه سپید کند» (نسیی 1391 ،ب172 :؛ نسیی.)143 :1386 ،

این دو طریل ،پی

از نسیی نی توس سایر عرفا مطرح شده است (برای مثزال ،مولزوی،

.)155 -154 :1390
سه ساختار مذکور را برمبنای دو ساحت درون و بیزرون سزال

مزیتزوان چنزین ترسزیم

کرد:
درون سال

بیرون سال

شیوههای دستیابی به مقصود

مجاهده و اوکار

تحصیل و تکرار

روشهای کسب علوم و معرفت

بهفعلرساندن بالقوهها

پاکساختن ظاهر

طر کمال

هر روز چی ی فراموش کند

هر روز چی ی بیاموزد

چنانکه نسیی دربارة سایر موضوعات عرفانی هزم دیزدگاههزای مبتکرانزهای دارد (نز

:

نسیی1391 ،ال  105 -47 :مقدمه؛ رئیسی و دیگران .)114 -102 :1392 ،در مبحث سیر و
سلوک نی آرای بدیع و متنوعی ارائه کرده است .وی طرحهای متعددی از منازل و مراحزل
سلوک به دست داده است ،اما چنانکه گیته شد ،بنیاد همة آنها بر مج اسزاختن دو سزاحت
درون و بیرون سال

از یکدیگر استوار شده است .طرحهای مذکور بدین شرحاند:
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 . 1سلوک از دو سیر تشکیل شده است :سیر الی اهلل و سیر فی اهلل.

در سیر الی اهلل ،راه و من ل وجود ندارد؛ زیرا میان طالب و مطلزوب راهزی نیسزت و ایزن دو
یکی هستند (نسیی)80 :1386 ،؛ بنابراین ،سزیر الزی اهلل عبزارت اسزت از آنکزه سزال
مراتب خوی

را ظاهر سازد (همان .)138 :این سیر ،در درون سال

یعنزی در عزالم صزغیر

واقع میشود و برایناساس ،تا پایانیافتن عالم صغیر و بروز و ظهور همة مراتب سال
مییابد (همان .)138 :در این سیر ،سال

همزة
ادامه

میکوشد بزه خزدا برسزد و او را بشناسزد (همزان:

 .)417برهمیناساس ،اندکاندک از هستی خزود نیسزت مزیشزود و بزه هسزتی خزدا هسزت
میشود (همان .)80 :پ

از آنکه سال

بهکلی از هستی خود پزاک شزد و در عزالم صزغیر

قدرت یافت ،سیر فی اهلل آغاز میشود و او میکوشد در عالم کبیر ،خلییگی خزود را اابزت
کند و بر عالمیان قدرت یابد (همان .)138 :در سیر فی اهلل ،هدف سال

آن است که اشیا و

حکمت آنها را کماهی ،بهتیصیل و به تحقیل بداند (همان.)87 :
چنانکه آشکار است ،این طرح از سلوک نی بر پایة توجه بزه دو سزاحت درون و بیزرون
ترسیم شده است .در سیر نخست ،یعنی سیر الی اهلل ،محدودة عمل سال

سال

از پایانیافتن این مرحله ،سال

است و پ

در بیرون خوی

درون وی

سیر میکند و سزیر فزی اهلل را

که نهایت ندارد ،آغاز میکند.
این دو مرحله ،یادآور سیر انیسی و سیر آفاقی اسزت کزه در آرای عرفزا مکزرر بزدانهزا
اشاره شده است ،اما تیاوتهای بنیادی بین طرح نسیی (سزیر الزی اهلل و سزیر فزی اهلل) و سزیر
آفا و انی

وجود دارد؛ برای مثال ،یکی از مهمترین تیاوتها آن است که در سیر انیز

بر پایة «من عرف نیسه فقد عرف ربه» هدف سال
سیر الی اهلل ،هدف سال

شناخت خوی

آن است که همة مراتب خوی

است .درصورتیکه در

را ظاهر سازد.

این اختالف بنیادین ،به تیاوت دیدگاه عرفزای سزنت اول و سزنت دوم برمزیگزردد .در
سنت اول ،بنیاد معرفت و سلوک بر پایة همان «من عرف نیسه فقزد عزرف ربزه» نهزاده شزده
است ،اما در سنت دوم ،با درنظرگرفتن اندیشة محوری وحزدت وجزود ،موضزوع مراتزب و
درجات وجود ،محور بسیاری از موضوعات عرفانی قرار گرفته است (برای تیصزیل در ایزن
باب ن

 :میرباقریفرد.)1389 ،
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 .2سلوک دو مرحله دارد :مجاهده و مشاهده.

چنانکه دیگر عرفا هم قائلاند (ن

 :مستملی بخاری 692/2 :1363 ،و 753؛ میبزدی:1371 ،

274-273/10؛ هجویری429 :1375 ،؛ انصاری ،)232/1 :1377 ،سلوک را مزیتزوان بزه دو
مرحلة کلی مجاهده و مشاهده تقسیم کرد .در مجاهده ،سزال
کززردن مقامززات و احززوال عرفززانی ،خززوی

را درمعززر

مزیکوشزد از طریزل طزی-

جذبزة حززل قززرار دهززد و پ ز

از

فرارسیدن جذبة حل در وجزود وی ،مرحلزة مشزاهده آغزاز مزیشزود .اصزطالحاتی از قبیزل
سززال

 ،مجززذوب ،سززال

مجززذوب و مجززذوب سززال

نیز نززاظر بززه همززین دسززتهبنززدی

دومرحلهای سیر استکمالی است .نسیی نی مانند بسیاری از عرفا قائل به این دو مرحله اسزت
و البته مشاهده را بسیار برتر از مجاهده میداند .برایناساس ،سزالکان را بزه دو دسزته تقسزیم
میکند« :سالکان ارضی» و «سزالکان سزماوی» (نسزیی1391 ،ب .)197 :سزالکان ارضزی در
مرحلة مجاهدهاند و سالکان سماوی در مشاهده به سر میبرند .در مجاهده ،دائم باید به وکر
مشغول بود ،اما در مشاهده ،سال

به فکر اشتغال دارد تا الهام بر او وارد شود (همان.)201 :

ع ی نسیی ،مرز مجاهده و مشاهده را عشل میداند و بیزان مزیکنزد کزه عشزل موجزب
ازبینرفتن اسباب بیرونی و اندیشههای درونی و گذار از مجاهده به مشاهده میشود (نسیی،
1391ب.)205 -204 :
در مرحلة مجاهده ،سال
خوی

میکوشد تا از طریزل ریاضزات و مجاهزدات ،ظزاهر و بزاطن

را پاک و صافی کند تزا شایسزتة دریافزت نزور حقیقزت شزود (نسزیی-140 :1386 ،

 .)141از سوی دیگر ،پاک و صافیشدن درون موجب مزیشزود کزه مراتزب سزال

ظزاهر

شوند (نسیی1391 ،ب .)185 :برایناساس ،مجاهده متناظر سیر الی اهلل است کزه بزه سزاحت
درونی سال

تعلل دارد و مشاهده نی مانند سزیر فزی اهلل اسزت کزه در سزاحت بیرونزی وی

عمل میکند.
 .3سلوک شامل دو مرحلة تلوین و تمکین است.

در طرح دیگری که نسیی از سلوک ارائه میکند ،سزلوک بزه دو مرحلزة تلزوین و تمکزین

تقسیم میشود .وی معتقد است که سال

در مرحلزة تلزوین ،اسزیر شزهوت ،بنزدة غضزب و
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عاج صیات خود است ،اما در مقام تمکین ،پادشاه شهوت ،خداوند غضزب و مالز
صیات خوی

همزة

است (نسیی1391 ،ب )205 :بر ایزن مبنزا ،سزالکی کزه در تلزوین اسزت ،در

کثرت و شرک به سر میبرد و آنکه به تمکین راه یافته ،در توحید و وحدت آرمیده اسزت.
حد واس تلوین و تمکین ،عشل و الهام اسزت .سزال
می پردازد و بعد از آن مشغول فکر میشود و پ

در مرحلزة تلزوین ،نخسزت بزه وکزر

از نازلشدن الهام در اندرون  ،بزه مرتبزة

عیان و تمکین راه مییابد (همان )205 :از سوی دیگر ،مادامی که سزال
در عالم ح

در تلزوین اسزت،

و عالم روح سیر میکند و با واردشدن عشل در وجودش به تمکین مزیرسزد

(همان.)202 -201 :
این طرح نی بر پایة توجه به درون و بیرون سال
سال

 ،وکر و فکر و عالم ح

طراحی شده اسزت .در مرحلزة تلزوین

و عالم روح را تجربه میکنزد کزه همگزی بزه انزدرون وی

تعلل دارند و در مرتبة تمکین ،بزا ورود عشزل و الهزام کزار از انزدرون بزه بیزرون وی انتقزال
مییابد.
براساس آنچه گیته شد ،طرحهای سهگانة نسیی را میتوان چنین دستهبندی کرد:
درون سالک

بیرون سالک

1

سیر الی اهلل

سیر فی اهلل

2

مجاهده

مشاهده

3

تلوین

تمکین

 .3-2-2نهایت و غایت سلوک
سال

پ

از فراهمآوردن مقدمات سلوک و طیکزردن منزازل و مراحزل آن ،رسزیدن بزه

پایان را چشم دارد .نسیی دو اصطالح نهایت و غایت را برای پایزان امزور بزه کزار مزیبزرد.
نهایت هر چی  ،بهفعلرسیدن همة بالقوههای

است و غایت هر چی رسیدن به انسزان اسزت.

درواقع ،چنانکه گیته شد ،برمبنای آیة شرییة اُمَّ اِسْتَوی إِلَی اَلسَّماءِ وَ هِی دُخزانٌ فَقزالَ لَهزا وَ
لِلْأَرْ ِ اِئْتِیا طَوْعا أَوْ کرْهزا قالَتزا أَتَینزا طزائِعِینَ (فصزلت ،)11 /همزة موجزودات بزه معزراج و
رسیدن به نهایت و غایت مأمورند ،اما بهسوی نهایت به طوع و حرکزت طبیعزی مزیرونزد و
بهسوی غایت به اجبار و حرکت قسری سیر میکنند (نسیی1391 ،ب.)207 :
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ع ی نسیی دو اصطالح کلیدی و خاص دیگر را متناظر بزا نهایزت و غایزت بزه خزدمت
گرفته است« .بلوغ و حریت» بهترتیب هممعنی نهایت و غایت هستند .وی بزرای تیهزیم ایزن
اصطالحات ،چنین مثال میزند:
«هرچی که در عالم موجود است ،نهایتی و غایتی دارد .نهایت هر چی بلزوغ اسزت
و غایت هر چی حریت است .و این سخن تو را ج به مثالی معلزوم نشزود؛ بدانکزه
میوه چون بر درخت تمام شود و به نهایت خود رسد ،عرب گویزد کزه میزوه بزال
گشت .و چون میوه بعد از بلوغ از درخت جدا شود و پیوند از درخت جزدا کنزد،
عرب گوید که میوه حر گشت» (نسیی.)177 :1386 ،

برایناساس ،نتیجة طیکردن مراحل و منازل سزلوک رسزیدن بزه بلزوغ و حریزت اسزت.
سالکان از طریل انجامدادن ریاضات و مجاهدات به بلوغ میرسند و بالغان بزهواسزطة انجزام
آنها به حریت دست مییابند (نسیی1391 ،ب.)108 :
بلوغ ،مقام وحدت و حریت ،مقام رضا و آزادی است .در مقام وحزدت ،طلزب خزدا از
وجود سال

رخت برمیبندد و در مقام رضا و آزادی« ،طلزب زیزادتی» از وی برمزیخیز د

(همان)207 -206 :؛ یعنی کمال سال

و غایت او آن است که طالزب هزیچ چیز ی نباشزد.

درواقع ،نهایت مقامات همین مقزام رضزا و آزادی و حریزت اسزت .بزرایناسزاس ،دو دسزته
انسان کمالیافته وجود دارد :کامالن و کزامالن آزاد (نسزیی .)77 :1386 ،دسزتة نخسزت بزه
بلوغ رسیدهاند و دستة دوم به حریت دست یافتهاند .در پی روی کامالن آزاد هیچ حجزابی
وجود ندارد و آنها همة بتها را شکسته و همة مقامها را در زیر گام آوردهاند.
چنانکه در آرای نسیی ،توجه به دو رکن درون و بیزرون در موضزوع مقزدمات و منزازل
سلوک از نکات مهم است ،درمورد پایان سلوک نی چنین است .آنچه با عنوان نهایت کزار
سال

از آن یاد میشود ،ناظر به ساحت درونی اوست و غایت سال

بعد بیرونی دارد.

نتیجه

نسیی آرای گوناگون و متنوعی درمورد سیر و سلوک بیان کرده است که علیرغم تعدد ،همة
آنها بر پایة دو رکن استوار شدهاند .1 :توجه به درون سال

و  .2توجه به بیرون سال

.

دوفصلنامة علمی  -پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا (س) 81 /

بر این مبنا ،آنچه درمورد مقدمات ،منازل و مراحزل و نهایزت و غایزت سزلوک شزرح و
بیان کرد ،همگی ناظر به دو ساحت درونی و بیرونی سال

هستند .نیت سال

و مرشد از مهمترین مقدمات سلوکاند که بهترتیب به درون سال

و یزافتن پیزر

و بیرون وی اختصاص

دارند.
نسیی سه طرح دربارة منازل و مراحل سزلوک ترسزیم کزرده اسزت کزه در همزة آنهزا،
ابتدا در درون خوی

سال

وپ

از آن در بیرون خود به سیر استکمالی مزیپزردازد .ایزن

سه طرح ،بهطور اجمالی چنیناند.
پ

از پایانیافتن سلوک ،برخی از سالکان به نهایت خود میرسزند و در مقزام بلزوغ یزا

وحدت جای میگیرند و بعضی از آنها ،بعد از نهایت به غایت خوی

نی دست مییابند و

در مقام رضا و آزادی یا حریت آرام میگیرند .رسیدن به نهایزت ،موضزوعی اسزت کزه در
درون سال

واقع میشود و دستیافتن به غایت به بیزرون وی تعلزل دارد .بزهطزورکلی ،در

ساحت درونی سال

 ،بهفعلرساندن ظرفیتها و در ساحت بیرونی ،پیبردن به حقیقت اشیا

و دانستن کماهی آنها مهمترین موضوع سلوک است .چنانکه در مقالهای دیگزر بزا عنزوان
«هستی و مراتب آن در دیدگاه ع ی نسیی» تبیین شده است که «بهفعزلرسزاندن بزالقوههزا»،
یکی از بنیادهای آرای هستیشناختی نسیی است و بهنظزر مزیرسزد ایزن عنصزر کلیزدی ،از
جمله مهزمتزرین موضزوعاتی اسزت کزه شزالودة آرای عرفزانی نسزیی را تشزکیل مزیدهزد.
برایناساس ،پیشنهاد میشود دیدگاههای وی دربارة سایر موضوعات و مباحث عرفزانی نیز
با روشی مشابه تحلیل شود تا ریشهها و بنیادهای آنها بهدقت و بهدرستی تبیین شود.
پینوشت
 .1مقالهای توس مهدی کمپانی زارع با عنوان «مالحظاتی انتقزادی در بزاب کتزاب عرفزان عملزی»
انتشار یافته و برخی کاستیهای این کتاب را تبیین کرده است (کمپانی زارع.)20-12 :1391 ،
 .2برخی از مهم ترین آرای منسجم و نظاممند آنها را میتوان چنین برشزمرد :امزام صزاد (ع) در
تیسیر من سوب به ایشان ،مسزیر رسزیدن بزه معرفزت را دارای دوازده مرحلزه برمزیشزمارند (سزلمی،
 .)30 :1369ایشان در همین اار ،طرحهای دیگری نی ارائه کردهاند (همان46 :؛ نویزا.)143 :1373 ،
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ابوسعید خراز ،سیر رسیدن به کمال را هیزت مرتبزه مزیدانزد (نویزا .)201-199 :1373 ،ابوالحسزین
نور ی معتقد است که عارف برای رسیدن به خدا باید سه دریا را پشت سر بگذارد :دریای ربوبیت،
دریای مهیمنیت و دریزای الهوتیزت (همزان .)291-289 :خواجزه عبزداهلل انصزاری در آازار متنزوع

خوی  ،طرح هزای منسزجمی از سزلوک بزه دسزت داده اسزت .وی در رسزالة صزدمیدان و کتزاب

منازلالسائرین ،سلوک را صد مرحله دانسته اسزت (انصزاری258 :1377 ،؛ انصزاری-35 : 1417 ،
 .)144احمد غ الی در رسالة بحرالحقیقه ،سلوک را به سیری دریایی مانند ساخته است که سزال

در آن باید هیت دریا را پشت سر بگذارد (غ الی .)12-11 :1376 ،عینالقضات سزیر و سزلوک را

پنج مرحله میداند (زبدةالحقایق .)92-87 ،عطار نیشابوری در هری

از منظومههای خزود طرحزی

از سلوک به دست داده است؛ برای مثال ،در منطلالطیر طرحی هیتمرحلزهای و در مصزیبتنامزه،

طرحی چهلمن لی از سلوک مشخص کرده است (عطار380 :1385 ،؛ رئیسی.)81 :1394 ،
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 نسیی .ع ی الدین بن محمد .)1352( .مقصد اقصی (به انضمام اشعةاللمعات جامی و چند
کتاب عرفانی دیگر) .تصحی و مقابلة حامد ربانی .گنجینه .تهران.
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 .)1386( ._____ مجموعه رسائل مشهور بزه االنسزان الکامزل .تصزحی مزاریژان مولزه.
طهوری .تهران.

1391( ._____ ال ز ) .بیززان التن یززل .شززرح احززوال ،تحلیززل آاززار ،تصززحی و تعلیززل
سیدعلیاصغر میرباقریفرد .سخن .تهران.

1391( ._____ ب) .کززش الززحقایل .تصززحی سززیدعلیاصززغر میرباقریفرد .تهران:
سخن.

 نویا ،پل .)1373( .تیسیر قرآنزی و زبزان عرفزانی .ترجمزة اسزماعیل سزعادت .مرکز نشزر
دانشگاهی .تهران.

 هجویری ،ابوالحسزن علزی .)1375( .کشز المحجزوب .تصزحی والنتزین کوکوفسزکی.
طهوری .تهران.

 یثربی ،یحیی .)1389( .عرفان عملی ،بوستان کتاب .قم.
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